SRI LANKA GROUP & GO
เที่ยวศรีลงั กา 1 DAY TRIP

ทัวร์ ศรีลงั กา ศิลาราชสี ห์ที่เขาสิ กริ ิยา สั มผัสวิถีชีวติ
1 DAY TRIP ไปเช้ าเย็น - กลับ ออกเดินทางได้ ทุกวันตั้งแต่ วันนี้ – มีนาคม 2563
*ออกเดินทางตั้งแต่ 2 ท่ านขึน้ ไป มีไกด์ ท้องถิ่นผู้ชานาญเส้ นทางคอยดูแลและให้ บริการ*

สาหรับเดินทาง 2 ท่าน

สาหรับเดินทาง 3- 8 ท่าน

สาหรับเดินทาง 9-10 ท่าน

PROGRAM
มือ้ อาหาร
วัน

1






เมืองสิ กริ ิยา- เขาสิ กริ ิยา – หมู่บ้าน HIRIWADUNNA – นั่ง
เกวียนเทียมวัว – เรียนทาอาหาร – ตกปลา

โรงแรม

เช้ า กลางวัน ค่า






-

ราคา 2 ท่ าน
ราคาต่ อท่ าน

ราคา 3-8ท่ าน
ราคาต่ อท่ าน

ราคา 9 -10 ท่ าน
ราคาต่ อท่ าน

4,190 บาทต่ อท่ าน

4,090 บาทต่ อท่ าน

3,990 บาทต่ อท่ าน

วันที่หนึ่ง


โปรแกรมการเดินทาง

เมืองสิ กริ ิยา- เขาสิ กริ ิยา – หมู่บ้าน HIRIWADUNNA – เรียนทาอาหาร – นั่งเกวียนเทียมวัว – ตกปลา

(-/L/-)

โอกาสหนึง่ เดียวในชีวิตที่จะได้ สมั ผัสกับสถานที่ที่ได้ รับการรับรองให้ เป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก อย่างแท่งศิลาราชสีห์ที่เขาสิกิ ริยา
เพลิดเพลิดไปกับวิวทิวทัศน์อนั งดงามระหว่างเดินทางไปยังเมืองสิกิริยา ด้ วยรถยนต์ปรับอากาศทีแ่ สนสะดวกสบาย
ตื่นตาตื่นใจไปกับปราสาทและป้อมปราการโบราณอันทรงคุณค่า ซึง่ ถูกจัดให้ เป็ นหนึง่ ในแปดสิง่ มหัศจรรย์ของโลก
เตรี ยมตัวให้ พร้ อมสาหรับการเดินขึ ้นบันได 1,200 ขัน้ เพื่อชมวิวทิวทัศน์อนั งดงามที่จะทาให้ คณหายเหนื่อยทันทีบนยอดแท่งศิลาราชสีห์!
ร่วมสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้ านทีห่ มูบ่ ้ าน ที่ซงึ่ คุณจะมีโอกาสได้ นงั่ เกวียนเทียมวัว, เรี ยนทาอาหาร และออกไปตกปลา

เช้ า

กลางวัน

พนักงานขับรถนาเที่ยวจะเดินทางไปรับท่ านถึงที่โรงแรม
นำท่ำนมุ่งหน้ำสู่ หัวใจหลักของเกำะ เขาสิ กิริยา ซึ่ งตั้งอยู่บนที่ รำบสู ง
370 เมตรเหนือระดับน้ ำทะเลระหว่ำงเมืองดัมบุลลำ (DAMBULLA) และ
เมืองฮำบำรำนำ (HABARANA) เมื่อเดินผ่ำนทำงเข้ำหลักเข้ำไปคุณจะได้
พบกับสวนน้ ำที่ถูกออกแบบเป็ นสัดส่ วน มีท้ งั สระโค้ง สระทรงน้ ำ เกำะ
เล็ก ๆ ที่ มีศำลำซึ่ งใช้ เป็ นที่ประทับของกษัตริ ยใ์ นช่วงฤดูแล้งตั้งอยู่ และ
ภูมิทศั น์อนั สวยงำม ให้ท่ ำนได้ใช้เ วลำสองสำมชัว่ โมงที่ นี่เพื่ อเดิ นชม
บรรยำกำศและทิ วทัศน์อนั น่ำตื่นตำตื่นใจหรื อหำกท่ำนต้องกำรควำมท้ำ
ทำยมำก ยิ่งขึ้น ท่ำนสำมำรถเดินขึ้นบันไดเวียน 1,200 ขั้นไปยังยอดแท่ง
ศิลำรำชสี ห์ ระหว่ำงทำงคุณจะได้พบกับงำนจิ ตรกรรมฝำผนังรู ปผูห้ ญิง
สวมใส่ ก ำไลต้น แขน มี ล ัก ษณะอวบอิ่ ม เชื่ อ ว่ ำ น่ ำ จะเป็ นนำงอัป สร
(นำงฟ้ ำ) หรื อเหล่ ำ นำงสนมของพระเจ้ำ กัส สปะ (KING KASYAPA)
และสัมผัสกับวิวทิ วทัศน์รอบ ๆ ที่จะทำให้ท่ำนหำยเหนื่ อยเป็ นปลิดทิ้งที่
ด้ำนบนสุ ดของยอดแท่งศิลำรำชสี ห์ และนำท่ำนสู่ หมู่บ้าน HIRIWADUNNA เพื่อรับประทำนอำหำรกลำงวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตาคารพืน้ เมือง
ให้ท่ำนสนุกสนำนไปกับเรี ยนรู ้วิถีชีวิตของชำวบ้ำนกับกิจกรรม เรียนทาอาหาร
ตำมแบบฉบับชำวพื้นถิ่นด้วยตัวท่ำนเอง จำกนั้นนำท่ำน นั่งเกวียนเทียมวัว ดื่ม
ด่ ำ กับ บรรยำกำศรอบๆพื้ นที่ หมู่บ้ำ น และตื่ นเต้นไปกับ กิ จกรรม ตกปลา ที่
ทะเลสำบเมื่อท่ำนเพลิดเพลินไปกับกำรเรี ยนรู ้วิถีชีวิตของชำวบ้ำนจนพอใจแล้ว
ก็ถึงเวลำปิ ดทริ ปวันแห่งควำมสนุกด้วยบริ กำรรถรับส่ งถึงที่พกั ของท่ำน

***********ขอบคุณที่ ใช้ บริ การ***********

อัตรานีร้ วม
 ค่ำรถปรับอำกำศนำเที่ยวตำมระบุไว้ในรำยกำร (กฎหมำยไม่อนุญำตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมที่ระบุไว้ในรำยกำร
 ค่ำอำหำรกลำงวัน 1 มื้อ ตำมที่ระบุในรำยกำร
 ค่ำไกด์ทอ้ งถิ่นพูดภำษำอังกฤษ ดูแลและบริ กำรท่ำนตลอดกำรเดินทำง ( DRIVER GUIDE )
 ค่ำประกันอุบตั ิเหตุในกำรเดินทำง คุม้ ครองวงเงินท่ำนละ 1 ล้ำนบำท ของบริ ษทั MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตำมกรมธรรม์)
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่ำอำหำรและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ำนอำหำร นอกเหนือจำกที่บริ ษทั ฯ จัดให้ ยกเว้นค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ สำมำรถอยูไ่ ด้ไม่เกิน 14 วัน
 ค่ำภำษีมลู ค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3%
 ค่ำทิปไกด์ ตลอดกำรเดินทำง ประมาณ 10 USD ต่ อท่ าน

